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Luni, 30 Septembrie

Duminicã, 6 Octombrie

Citirea: 1 Cronici 13-14, Ezechiel 26, Luca 23

Citirea: 1 Cronici 22, Ezechiel 32, Efeseni 3-4
Azi e Ziua Domnului, merg la bisericã!
Întâlnirea de dimineaþã începe la ora 10.
Vor sluji: Sorin Demian şi predică Bob Cave
Azi stăm la Masa Domnului!

EDITORIAL,

Azi, 29 Septembrie

Rugăciune ºi dare de socoteală

Marþi, 1 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 15, Ezechiel 27, Luca 24
Întâlnirea mijlocitorilor de la ora 18.

Miercuri, 2 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 16, Ezechiel 28, Galateni 1-2
Timp de rugăciune de la ora 6:30 dimineaþa.
Întâlnirea de rugãciune de la ora 18.
Vor sluji: Ionică Pop, Vârsta Ioan
ºi Ionel Socaciu

Joi, 3 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 17, Ezechiel 29, Galateni 3-4
Timp de rugăciune de la ora 18.

Vineri, 4 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 18-19, Ezechiel 30, Galateni 5-6
Timp de rugăciune de la ora 18.

Sâmbãtã, 5 Octombrie
Citirea: 1 Cronici 20-21, Ezechiel 31, Efeseni 1-2
Întâlnirea familiilor, de la ora 1700.

Întâlnirea de searã începe la ora 18.
Vor sluji: Dana şi Denisa şi Ionel Socaciu

Galateni 2:19

Versetul sãptãmânii:

Căci eu, prin
Lege, am murit
faţă de Lege, ca
să trăiesc pentru
Dumnezeu.

IMPORTANT. ESENIAL.
• Ești ucenic. Fă ucenici.
• Roagă-te pentru nemântui/i.
• Proclamă Evanghelia.

• Citește și aprofundează Biblia.
• Investește în oameni.
• Fii exemplu.
de Teodor Bulzan

A avut loc întâlnirea anuală a liderilor de departamente, a
grupului de conducere a bisericii. Dincolo de timpul minunat
petrecut împreună, spiritul deschis și de familie dintre noi,
scopul acestei întâlniri a fost de evaluare – trecere în revistă a
îndeplinirii obiectivelor propuse și stabilirea unor strategii de
viitor. O întrebare care ne-a frământat a fost legată de încetinirea
ritmului de câștigare de oameni pentru Cristos. Aceasta e o
realitate cu care se confruntă biserica în general, ceea ce ne
îndreptă%ește să ne gândim la obstacolele care au dus la această
încetinire și solu%ii pentru revitalizare. Este o întrebare pe care
o lansăm mai departe fiecărui membru al bisericii, neavând
preten%ia că am descoperit răspunsul corect. De fapt, este o
realitate care ne privește absolut pe fiecare dintre noi pentru
simplul motiv că fiecare creștin este chemat să câștige oameni
pentru Cristos.
Pentru o corectare, o revenire și o punere de acord cu voia lui
Dumnezeu pentru fiecare din noi, în acest domeniu, două au fost

EDITORIAL,

continuare...

lucrurile pe care le-am stabilit și la care vă așteptăm răspunsul,
respectiv implicarea și anume: rugăciune și dare de socoteală. De
ce acestea două, deocamdată? Pentru că ambele au de-a face cu
ucenicizarea, o valoare părăsită și uitată a bisericii. Avem
convingerea că revenirea la principiile biblice fundamentale ale
vie%ii de creștin, înseamnă o ascultare și supunere fa%ă de
Dumnezeu care va da roade.
În sensul acesta vom dezvolta via%a de rugăciune
propunându-ne să avem zilnic un timp de rugăciune, pornind de
la ceea ce se face deja. Așa că, pe lângă întâlnirile de rugăciune
deja existente de mar%i – mijlocitorii și miercuri, cineva din
partea conducerii bisericii vă vor aștepta la rugăciune în zilele
de Luni – ora 18, Miercuri ora 6:30 diminea%a, joi ora 18 și vineri
ora 18. Precizez că nu vor fi programe de rugăciune tradi%ionale
ci, pur și simplu un timp de rugăciune în care vom mijloci
înaintea lui Dumnezeu pentru biserică, oraș, na%iune, pentru
misiune și pentru alte nevoi, inclusiv personale.
În al doilea rând, am men%ionat darea de socoteală – un
principiu fără de care ucenicizarea nu poate avea loc.
Deocamdată, legat de aceasta, men%ionez doar că dorim și
încurajăm pe fiecare membru să caute să fie parte a unui grup
chiar și de 2-3 persoane, (desigur cei care nu fac parte deja din
grupe), oameni de încredere, fa%ă de care se poate face
vulnerabil și a accepta și a intra în acest proces deosebit de
important al dării de socoteală. Asupra acestui fapt voi reveni cu
mai multe informa%ii, inclusiv cu întrebările la care vom
răspunde, după întâlnirea cu liderii de grupe existente.
Sunt convins că aceste măsuri sunt strategice pentru ceea ce
Dumnezeu așteaptă de la noi, motiv pentru care aștept
implicarea fiecăruia.
Pe săptămâna viitoare.

Anun&uri

• Reîncepem întâlnirile lunare cu surorile din biserică. Prima întâlnire
va avea loc Mar&i, 1 octombrie, ora 1700. Vă așteptăm cu dragoste!
Psalmul 56:10

• Întâlnirile cu familiilor reîncep, de asemenea, în această săptămână. Vă
așteptăm împreună cu prietenii voștrii de familie, Sâmbătă
5 Octombrie de la ora 1700 pentru un timp de părtășie și învă/ătură. La
această întâlnire îl vom avea invitat pe fratele Petrică Lascău care va
aborda două teme, credem, relevante pentru vremurile care le trăim și
de ajutor pentru familii: Crizele familiei de azi și Anotimpurile familiei.

• Fratele Petrică Lascău va fi invitat și la întâlnirea bărba&ilor de
Lunea viitoare, 7 Octombrie de la ora 1800 unde va prezenta tema:
Luptele bărbailor sau Războiul invizibil. Pune/i în programul dvs.
această întâlnire și veni/i cu prietenii.
• În această săptămână, la Șuncuiuș va avea loc un seminar de
instruire cu tema: „Aspecte eseniale ale plantării bisericilor”,
organizat de UBPHR în parteneriat cu DCPI din SUA. Vor participa
păstori și lucrători din /ară. Să ne rugăm Domnului pentru o viziune
clară pentru lucrarea de plantare de biserici în oraș, în jude/, în /ară
și… până la marginile pământului.

Strângere de
fonduri pentru:

Proiectul „O masă pe zi” a început.
Mâine, 30 septembrie organizăm o masă unde
fiecare este binevenit.
Este o masă pentru strângere de fonduri. Pe
lângă faptul că ne întâlnim pentru a avea părtăşie
unii cu alţii la o masă, ajutăm şi la reînceperea
acestui proiect, un proiect social care este o
mână întinsă a bisericii spre cei în nevoi.
Pentru a participia la această masă trebuie să:
1. Te înscrii la standul din hol la sfârşitul programului.
2. Contirbui cu minim 20 lei, care acoperă masa
servită, iar restul vor intra în fondul pentru proiect.

